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Čtyři ovocné stromy jsou plné plodů. Jablka, hrušky, třešně a švestky jsou zralé a musí
být rychle sklizeny, aby je neukradl vychytralý havran.
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Obsah hry: 10 jablek, 10 hrušek, 10 párů třešní, 10 švestek, 4 košíky na ovoce,
1 skládačka havrana (9 dílků), 1 kostka se symboly a barvami, 1 hrací deska, pravidla.
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Cíl hry:
Hráči se snaží společně sebírat ovoce ze stromů dříve, než je ukradne havran.
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Příprava hry:
Rozložte ovoce na stromy na herní desce podle druhů. Každý hráč dostane jeden košík
na ovoce. Pokud hrají více než 4 hráči, několik hráčů má košík společný.
Vyndejte z rámu devět dílků skládačky havrana a připravte si nesložené dílky vedle hrací
desky. Připravte si hrací kostku.
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Průběh hry:
Hru začíná nejmladší hráč. Hodí kostkou. Jaká barva nebo jaký symbol na ní padl?
 Červená, žlutá, zelená nebo modrá barva: Utrhni ze stromu jeden kus ovoce
odpovídající barvy, která padla na kostce, a vlož ho do svého košíčku. Pokud už
na stromě není žádné ovoce odpovídající barvy, nedělejte nic.
 Košík s ovocem: Utrhni jakékoliv dva kusy ovoce ze stromů a vlož je do košíčku.
 Havran: Vezmi jeden dílek skládačky havrana a polož ho na hrací desku na
odpovídající místo.
Ve hře pokračuje další hráč tím, že hodí kostkou.
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Konec hry:
Pokud se hráčům podařilo posbírat všechno ovoce dříve, než sestavili celý obrázek
havrana, všichni společně vyhrávají a porazili tak mlsného havrana. Pokud však hráči
sestavili celý obrázek havrana dříve, než se podařilo sesbírat všechno ovoce, všichni
hráči společně tuto partii hry prohráli a vítězem je havran.
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